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التكامل اإلقليمي من أجل مستتتتتمرل مر   وزاري:  المستتتتتد رة  المائدة  الاجتماع    
 وشامل للجميع ومستدام

 األونكتاد الخامس عشر   

 موجز أعدته أمانة األونكتاد  

تناولت هذه المائدة المستتتدةرة الستتلك الة بدع  دالن ااشتااش الشتتامك والمستتتدان لدلدداة النام ع الن  -1
اإلجراءات المدموستتع التي من نتت شنا أة تستتنن من   ل  طريق تازيز التةامك اإلقد مي، وهدفت إلى تازيز 

التةامك اإلقد مي في إقامع روابط  بن التجارة والضتتتتتتتترورات ااجتمات ع وااقتلتتتتتتتتاادع واللبر ع و يااة الت  ر  
 ف ما  بننا.

وت لف فريق المناقشتتتتتتتع من الشتتتتتتت لتتتتتتت ات التال عم الم وت الماني بالتنم ع ااقتلتتتتتتتاادع والتجارة   -2
والتادةن، م وضتت ع ااتداا األفري؛يو وو يرة الشتتاوة ااقتلتتاادع وااستتتبمار،  ربااونو واألمبنع   واللتتناالع

الاامع لدةومنولثو وشائب و ارة التجارة واللتتتتناالع في النندو ووالتر ي. اةرشلرس، أستتتتتان مااة تنا ن التجارة،  
 كد ع الد؛وق، جاماع شبويورك، الوادات المتددة األمريك ع.

رت األمبنتتع الاتتامتع لاوشةتتتاا في م ااتتاتنتتا اافتتتتاا تتع إلى أهم تتع التةتتامتك اإلقد مي في وأنتتتتتتتتتتتتتتتا -3
  أكبر مروشع ونتتتتموا    الننوت بالتجارة. ومع نلك، نتتتتدات الدى ضتتتترورة أة ةت ل التةامك اإلقد مي اشتاانتتتتا  

تاتمد الدى التجارة  واستتتتدامع، ا ستتت ما بالنستتتنع لدلدداة نات ااقتلتتتااات اللتتتابرة وال ؛برة والضتتت   ع التي  
والمدرومع من إمكاش ع الدلتتتول الدى الستتتدع األستتتاستتت ع، بما في نلك الد؛ااات. ونتتتدات الدى أة التةامك  
اإلقد مي دمكن أة ُدةمتك الناتان التجتارل المتاتدا األطرا  في تنستتتتتتتتتتتتتتبق تتدا بر التجتارة واإلشاتاش ال تارئتع  

 ب ري؛ع تاوا بالن ع الدى الجم ع.

األول الدى اور التةامك والتااوة اإلقد مبْبن في تجنب "ال؛د ضتتائع" ر ر في مجال  ونتتدا المشتتارك   -4
التنم ع. وقال إة ااتداا األفري؛ي د  ذ  ننج متادا المستتتتتتتتتتتتويات لمجا نع اللتتتتتتتتتتتاوبات الناجمع الن ااالتماا  

وستتدط الضتتوء  الدى الواراات من الد؛ااات، واألاويع المزي ع، واشادان فرص الدلتتول الدى األاويع األستتاستت ع،  
الدى التدا بر المت ذة لتازيز اللتتتتتناالع اللتتتتتبداش ع األفريب ع بشتتتتتكك منانتتتتتر، والننوت ب؛درة ااقتلتتتتتاا  كك  

 الدى اللموا من   ل الجماالات ااقتلاادع اإلقد م ع وفي إطار من ؛ع التجارة الدرة ال؛اريع األفريب ع.
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الدى أرباتع مجتاات أاف فبنتا التةتامك    وأكتد المشتتتتتتتتتتتتتتارك البتاشي، التذل ر ز الدى من ؛تع الةتاريلي، -5
، ستاالد التةامك اإلقد مي في الننوت بجنوا  اإلقد مي اورا  رئ ست ا  في الت؛دن المدر  في مجال التنم ع. أوا  

، ستتتتتتتتتتتتتتاالد في تالرتع األموال من ال؛ ا   التوت تع  تابر المنتاف في الدول الجزريع اللتتتتتتتتتتتتتتابرة النتام تع. و اش تا  
اللتنااةق الم لتلتع لتد؛بق النمو وبناء ال؛درة الدى اللتموا. وقد وفلر نلك،  ال اص، ا ست ما من   ل  

إقد م ع ل ستتبمار، ابث ست كوة الماتمر الستاان والاشتروة لاطرا  في ات ا  ع   في  ربااون، ستوقا    مب   
، مكلن با  األمن المتددة اإلطاريع بشتتتتتتتتت ة تابر المناف بمبابع مرادع هامع في جنوا جدب الموارا المال ع. و ال

التةامك اإلقد مي من ت وير نتتنكات الن؛ك، التي دمكن أة تشتتكك الناستتر أستتاستت ع في من ؛ع الةاريلي من 
ر التااوَة اإلقد مي في أجك الننوت بالرالادع اللتتتتتتد ع اوة اإل  ل بال؛واالد التجاريع ال؛ائمع. وراباا   ، َدستتتتتتع

، أنتتتار المشتتتارك الباشي إلى الداجع إلى  وأ برا   مجال ااتلتتتاات والتةنولوج ا، الذل ةتستتتن ب هم ع ااستتتمع.
وضتتتتتتتتتتتتتتع إطار تنا مي داالج الزيااة في التداول اللر اإلشترشت، وارت ا  أستتتتتتتتتتتتتتاار التجوال، وينان المد ات  

 نر ات التةنولوج ا الةلرف.

وتناولت المشتتتتتتتتتتارة ع البالبع أهم ع التةافا في مجال الد؛ااات، مشتتتتتتتتتتبرة  إلى أة اللدداة اللتتتتتتتتتتابرة   -6
في المائع من الد؛ااات المتااع الدى اللتتتابد الاالمي. وقالت إة الادةد من   1,4ضتتت   ع لن تتدق ستتتوف وال

،   لبرا    ااقتلتتتتتتااات النام ع تاتمد الدى الستتتتتت ااع. ولما  اشت ال دمات المتلتتتتتتدع بالستتتتتت ااع قد ت  رت ت  را  
رت إلى المزادا التي ةت دنا االت إلى إال اء األولويع لدتدب ل في هذا ال؛ ا . وباإلضتتتتتتتتتتافع إلى نلك، أنتتتتتتتتتتا

الةومنولث والامك الذل دجرل ااضتت    بل لشتتراء الد؛ااات، وتازيز ال؛درة الدى التلتتن ع، وقششتتاء قاالدة  
، نتتتتتتتدات الدى ضتتتتتتترورة التن بذ الستتتتتتتد ن لاشامع والتشتتتتتتترياات والامك    اشات  استتتتتتتع بالمشتتتتتتتتريات. وأ برا  

 .وقا فإة التةامك اإلقد مي لن دكوة فااا  الجماالي وقششاء أطر وأاوات لدن كدع اإلقد م ع، 

وااظ المشارك الرابع أة الجائدع  ش ت الن الدن استاداا اللدداة لمواجنع مبك هذه اللدمات، وأة  - 7
. وأكد الداجع إلى إارا  ت؛دن في توستتتتت ع بشتتتتتكك  اص في اللدداة النام ع وأقك اللدداة شموا    الضتتتتترر  اة  لبرا  

ددك  لشتتتتتتتتتتمال وببن الجنو  والجنو ، ماتلرا  أة  دبنما دكم ة باضتتتتتتتتتتنما النا  وا التااوة  بن الشتتتتتتتتتتمال وا 
، ستتتتدط الضتتتتوء الدى ت  بر النند الدى ااقتلتتتتاا اإلقد مي مشتتتتبرا  إلى أة راب ع أمن  أادهما مدك اآل ر. وأ برا  

 د مي. جنو  نرق رس ا ومن ؛ع التجارة الدرة لجنو  رس ا مبااة ددتذف  نما في مجال التااوة اإلق 

وتناولت المشارة ع ال امسع اور النزالع اإلقد م ع في التلدل لددواجز الماشاع لدمنافسع في إطار   -8
التجارة اللر الددوا. وأنتتارت إلى ضتترورة إجراء إستت اات وتن بذ ستت استتع أششتتط في مجال المنافستتع، إلى  

مشتتارة ع الدى أة النزالع اإلقد م ع  ، نتتدات الجاشب توضتت ل اللتتورة ف ما ةتادق بالرابدبن وال استترين. وأ برا  
النلتتتتتتتتتترت ضتتتتتتتتتترورل لدتدفق الدر لدتجارة ولتازيز وفورات الدجن ومن نتتتتتتتتتت شنا أة تمكلن اللدداة النام ع من 

 التالبر بلوت جماالي.

و  ل المناقشتتتتتتع، ستتتتتتدط جم ع المشتتتتتتار بن الضتتتتتتوء الدى  يااة التااوة والتن بذ ال اال باالتنارهما   -9
، قدن الدا قدبك تازيز التةامك اإلقد مي وبناء قدرة ااقتلااات الدى اللموا. وأ برا  النلرين أساسببن في  

من المندوببن ت استتتتتتتبك الن تجار  إدجا  ع في مجال التنم ع الوطن ع شاباع من التةامك اإلقد مي ونتتتتتتتجاوا  
 األوشةتاا الدى تةريس التةامك والدوار اإلقد مبْبن في واةتل.
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